
 

 

 
 
 

Vintercamp 22.-24. april 2022 

Ishavskysten friluftsråd inviterer ungdom i alderen 14-17 år på Vintercamp fra 22.-24. 
april 2022. 

Påmeldingsfrist: 7. april.  

Vi skal på tur i området Snarby-Trollvatnet. Vi skal først og fremst ha det gøy, sosialt 
og lære teltlivet og naturen å kjenne. I tillegg skal du få en positiv opplevelse av det å 
være i fjellet vinterstid. Du vil derfor få en grunnleggende innføring i planlegging og 
gjennomføring av ferdsel i vinterfjellet hvor skred er et av de viktigste temaene. Vi vil 
også at du blir trygg på å bruke nødvendig utstyr for overnatting og har fått kjenne på 
hvordan både telt og snøhule kan brukes som «husly». Helga er praktisk lagt opp, og 
vi vil tilbringe det meste av tiden ute på tur. Vi legger i tillegg vekt på det sosiale – 
ved å ha tid til å dele erfaringer, stille spørsmål og ikke minst; nyte god mat sammen i 
flotte omgivelser. 

Villmarkscampen er for ungdom i alderen 14-17 år. Det er en fordel om du har noe 
erfaring med friluftsliv, og at du liker å være ute. Deltakerne må selv være i stand til å 
gå med egen oppakning. Husk at hver deltager også må beregne å bære litt 
fellesutstyr i sin oppakning. Det er viktig at du ikke pakker sekken smekkfull når du 
drar hjemmefra, men at du har plass i sekken til litt felles utstyr når du kommer til 
Snarbyeidet. 

Vi har tilgang til turistforeningshytta Trollvassbu i bakhånd hele helga. 

Program 

Dag 1 (fredag ettermiddag): Buss til Snarbyeidet kl 16.30 og avmarsj mot 
Trollvassbu, middag etter ankomst og leiretablering. Overnatting i telt. 

Dag 2: Vi våkner til fjellrypa og forbereder oss til tur til Trollvatnet med aktiviteter og 
fisking. Tema er førstehjelp, sikker ferdsel mtp snøskred og is. Kanskje får vi besøk 
av en frivillig organisasjon. Det blir også tid til sosialt og kos. Hvis forholdene tillater, 
graver vi snøhule på ettermiddagen. 



Dag 3: Vi etterlater vår siste leirplass #likefinsomfør og legger avgårde på siste 
etappe tilbake. Garantert med mange nye minner, erfaringer og bekjentskaper i 
sekken! Tilbake til Tromsø kl 15.30. 

Mer detaljert program sendes ut til deltakerne når campen nærmer seg.  

Mat 

Frokost og middag er inkludert i påmeldingsavgiften. Vi lager havregrynsgrøt og 
gryterett eller tilsvarende. Vi ber deltakere/ foresatte å melde inn allergier og evt 
forhåndsregler/medisiner/hensyn i påmeldingen. Lunsj på lørdag besørger den 
enkelte. 

Vi anbefaler at deltakerne har med noe snacks i sekken. 

Utstyr 

Skiutstyr (fjell- eller langrennsski) 
Feller eller skismurning 
Vindtett skibukse 
Vindtett jakke med hette 
Dunjakke eller tjukk ullgenser 
Varm og vindtett lue 
Ull-hals/-buff 
Solbriller 
Solkrem 
Ull-longs (en på og en i reserve) 
Ull-overdel (en på og en i reserve) 
Ullsokker til inne i skisko 
Ullsokker til ekstra varme 
Leir-sko (hvis skiskoene fort blir kalde) 
Votter-vindtette 
Hodelykt  
Termos 
Snacks 
Ullsokker til skift 
Ulltrøye til skift 
Tannkost og tannkrem 
Vintersovepose  
Liggeunderlag (Gjerne kombiner to stk.) 
Førstehjelpsutstyr 
Dyptallerken, bestikk, kopp, vannflaske 
Lunsj til lørdag 
Kompass (kart deles ut) 
 

Frivillig utstyr: 

- Skredsøkeutstyr 

- Fiskeutstyr 



Husk at det er mulig å låne deler av utstyret fra utstyrssentralen i kommunen, sjekk 
dette i god tid. Vi stiller med fellesutstyr som matlagingsutstyr, telt, fjellduk, etc, men 
du må være med å bære utstyret. 

Transport 

Felles busstransport vil bli satt opp fra Nansens plass, Cirkle K i Tromsø sentrum, 
Oppmøte 1630 fredag 22. april. Retur til samme sted 1530 på søndag. 

Pris og påmelding 

Pris: 300,- for transport, mat og instruksjon. 

Påmelding: https://www.deltager.no/event/vintercamp_i_tromso_22042022 

Forsikring: Egen (reise)forsikring gjelder 

Kontaktperson: Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd, tlf 48138292 e-post: 
torilskoglund@ishavskysten.no 
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